Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013, 4. Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.3. usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture
in podpora njihovi socialni vključenosti.«
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ZNANILEC
NOVIH
MOŽNOSTI
ZA INVALIDNE
OSEBE

KAKO DO KOLEDNIK IZDELKOV?
Izdelke distribuiramo po šolah,
vrtcih, domovih za ostarele..
Na voljo so vsem zainteresiranim

»KOLEDNIK-ZNANILEC NOVIH
MOŽNOSTI ZA INVALIDNE OSEBE«
S projektom želimo spodbujati in razvijati umetniške potenciale invalidnih oseb, zaposlenih v
Zaposlitvenih centrih zavoda Papilot, saj pri delu z
invalidnimi osebami opažamo njihov velik umetniški potencial in željo po rokodelskih aktivnostih.

SLOVENSKA KULTURA
NAS NAVDIHUJE
Slovenska kultura nas je navdahnila v oblikovanje didaktičnih igrač/ spominkov/ poslovnih
daril, ki ohranjajo slovensko kulturo in kulturno dediščino.

VEČ MUH NA EN MAH
S projektom smo želeli ujeti več muh na en mah:
•spodbuditi ustvarjalnost in
kreativnost invalidnih oseb
•materializirati ustvarjalnost v obliki
didaktičnih izdelkov iz naravnih
materialov na temo slovenske
kulturne dediščine.
•oblikovanje in razvoj identitete
invalidnih oseb, ki izdelke oblikujejo
in oseb, ki izdelke uporabljajo.

KOLEDNIKOVI IZDELKI
•SPOMIN NA TEMO
SLOVENSKA NARODNA NOŠA
•DOMINE S POSLIKAVO SLOVENSKIH KLOPOTCEV
•PUZZLE NA TEMO
SLOVENSKE REGIONALNE POSEBNOSTI
•PUZZLE NA TEMO IDRIJSKA ČIPKA
•3D SESTAVLJANKA NA TEMO PLAVAJOČI MLIN
•3D SESTAVLJANJA NA TEMO SLOVENSKA VAS
•DRUŽABNA IGRA NA TEMO
SLOVENSKI NARODNI OBIČAJI
•LESENA POBARVANKA-PANJSKA KONČNICA

IZDELKI KOLEDNIK SO IZVRSTNI
•so izvrstno didaktično-pedagoško orodje
za spoznavanje Slovenije in njene
kulturne dediščine,
•so izvrstno pedagoško-andragoško
orodje za razvijanje socialnih spretnosti
in veščin

•so izvrstno sporočilo o enakih
možnostih in spodbujanju
zaposlovanja invalidnih oseb
•so izvrstno darilo ali spomin
na lepe trenutke v Sloveniji
•so izvrstno sredstvo za promocijo
in prezentacijo Slovenije doma in v tujini

